
 

 

 

 

Jegyzőkönyv 
A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület 

Elnökségi ülésének jegyzőkönyve. 

 
 

Időpont: 2019. február 18.  13:30 óra 

Helyszín: D18 konferenciaterem, 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. 
 

 
Az elnökségi ülést Nagy Sándor, az Egyesület elnöke vezeti. A jegyzőkönyvvezető Dolina 

Kinga titkár. A jegyzőkönyvet 2 jelen lévő elnökségi tag a jegyzőkönyv zárásakor 

aláírásával hitelesíti. 
 

A jelenléti ív szerint a 9 tagú elnökségből jelen van 8 tag a kezdő időpontban, név 
szerint: 

 

Nagy Sándor 
Matócza Szabina 

Csányi Zoltán 
Dr. Ormós Zoltán 

Kis Bernadette 

Őri Gergely 
Várkonyi Balázs 

Zabari István 

 
Az elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, mivel az elnökségi tagok több, 

mint fele jelen van. 
 

Az Elnök ismerteti a tagokkal a kiküldött meghívóban szereplő napirendet az alábbiak 

szerint: 
 

1. Évindító Konferencia átbeszélése 
2. Munkacsoportok projektterveinek bemutatása 

3. Események (Meetup, akadémia, konferencia) 

4. Egyéb 
 

 

 
1. napirendi pont 

 
Nagy Sándor elnök beszámolt az elnökségi tagoknak az Egyesület Évindító 

Konferenciájáról, amely február 12-én az Öbölház rendezvény központban került 

megrendezésre. Az elnökségi tagok megvitatták a beszámolót és szintén elmondták az 
általuk szerzett tapasztalatokat. Abban megegyeztek, hogy a konferenciát több helyen és 

aktívabban kell hirdetni, továbbá növelni kell az erre szánt marketing és hirdetési 
keretet. 

Végül abban maradtak, hogy rendezvény munkacsoport a következő elnökségi ülés előtt 

összeül, és részletes tervet dolgoz ki a nyári konferenciára.  
 

 



 

 

 

 

 
2. napirendi pont 

Az előző elnökségi ülésen megalakult munkacsoportok beszámoltak a tagoknak az azóta 

történt megbeszélésekről, az azóta elkészült projekttervekről. 
Az érdekképviseleti munkacsoport tagjaként, Ormós Zoltán beszámolt a 

tanácskozásukról, melyet a következő elnökségi ülés előtt is megtartanak. Tájékoztatták 

a tagokat egy jogszabály gyűjtemény esetleges megjelentetéséről. 
A trusmark munkacsoport nevében Várkonyi Balázs ismertette a munkacsoport ülésén 

elkészült anyagokat. A következő ülésre kész költségvetést, projekttervet mutatnak be 
az elnökségnek.  

A forgalomösztönzés munkacsoport tagjai, Őri Gergely és Zabari István bemutatta a kész 

projekttervüket, amely a következő elnökségi ülésre lesz véglegesítve. 
A rendezvényekkel foglalkozó munkacsoport tagjaként Csányi Zoltán ismertette pár 

szóban a klubestre és workshopra vonatkozó terveit. Időhiányában erre visszatérnek a 
tagok. 

 

A munkacsoportok által elkészített projektterveket egy közös mappába feltöltik az 
elnökségi tagok, ehhez minden tag kap hozzáférést és a következő elnökségi ülésen 

folytatják ezeknek a projektterveknek a tárgyalását, véglegesítését. 
 

 

 
Egyéb határozathozatal nem született, az Elnök az elnökségi ülést bezárja.  

Jegyzőkönyv lezárva: 15:30 órakor (kelt, mint fent). 

 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
Nagy Sándor Dolina Kinga 

Elnök jegyzőkönyvvezető 
  
  

…………………………………….. …………………………………….. 
Csányi Zoltán Kis Bernadette 

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

 


